
VULCA Kártya Szöveges képesség

Összesített erőm 6-re nő.
Ember Csak szöveges képességet tartalmazó kártyát játszhatsz ki.

Köröm végén 2 kártyával többet húzhatok.

Most visszavehetem egyik aktív kártyámat a kezembe.
Egyik karakter kártyám tűzereje megduplázódik.
Nem vehetsz lapot a húzó paklidból.

Cast Catalysm Most eldobhatom az összes támogató (Support) kártyádat.
Charm Holy Dragon Most eldobhatok kártyákat összesen legalább 8 tűzerőpontal hogy egy sárkányt nyerjek.
Cinder Most egy aktív erősítő/támogató (Booster/Support) lapodat eldobhatom.
Elemental Enchantment

Fearsome Spirits Ha visszavonulsz, 1 sárkányal többet nyerek.
Flare
Flickering Fires Nem játszhatsz ki vezetés (Leadership) kártyát
Pandemonium Nem játszhatsz ki támogató (Support) kártyát.
Summor Sorcerer
Volcanic gauntlets
Wall of Fire
Zig-nur-Don Csak akkor játszahom ki ezt a kártyát, ha legalább 5 földerővel támadnak. A támadás típusa tűzre változik.



HOAX Kártya Szöveges képesség
Ha visszavonulok, nem nyersz sárkányt.
A körödben legfeljebb 1 kártyát játszhatsz ki.

Egyik karakter kártyám föld ereje megduplázódik.

Most 5 kártyát húzhatok
Egyik karakter kártyám ereje 5-re nő.
Ha visszavonulsz, egy sárkánnyal többet nyerek.
Most húzhatok a kezedből két kártyát, eldobva azokat.

Csak akkor játszatom ki ezt a kártyát, ha legalább 7 erővel vagyok támadva. A támadás típusa megváltozik.

Bethenitana the Storyteller
Brain Drain
Demegodas the Old Támogató (Support) lapjaim ereje megduplázódik.
Duplicator of Strength
Enthrall Opposition Ebben a körben kártyáid szöveges képességei nem érvényesek. (Hasztalan Tittertweet és Laughing Gas ellen.)
Genathones the Blind A körömben egy támogató (Support) kártyával többet játszhatok ki.
Hank Highflyer Hawk Karakter kártyáid érvénytelenek, kivéve a suhanó (Flit) kártyákat.
Muster Reinforcements
Potion of Prodigious Passion
Redamikansas the Cartographer
Sargokanas the Ancient
Thirkomedas the Serene Nem játszhatsz ki vezetés/támogató/erősítő (Leadership/Support/Booster) kártyát.
Trigger Brainstorm Ebben a körben akárhány támogató (Support) kártyát kijátszhatok.
Var-dis-Nar



FLIT Kártya Szöveges képesség
Kényszeríthetlek, hogy eldobj 2 kártyát a kezedből.
Most kezemből három kártyát eldobva 1 sárkányt nyerek.

A körödben legfeljebb 1 kártyát játszhatsz ki a támadási területre.

Ha most visszavonulok, akkor te legfeljebb 1 sárkányt nyersz.
A teljes föld erőm 7-re nő.

Ha 1-nél több aktív karakterkártyád van, eldobhatom az egyiket.
Ha visszavonulok 1-el kevesebb sárkányt nyersz.
Egyik karakter kártyám föld ereje megduplázódik.

Bashdin
Beguile Holy Dragon
Carl Kamikaze Crow Erősítő (Booster) lapjaim ereje megduplázódik.
Cheepchirrup
Commence Mega Launch Ebben a körben akárhány támogató (Booster) kártyát kijátszhatok.
Distract Holy Dragon
Earthwater
Fel-nar-Gan Csak akkor játszhatom ki ezt a kártyát, ha nincs kártyám a támadási és támogatási területemen. A támadás 

típusa megváltozik.
Flitterflutter Támogató (Support) lapjaid érvénytelenek.
Highchrip
Launch Sloth Gas
Titanic Gauntlets
Tittertweet Kártyáid szöveges képességer érvénytelen, kivéve Flit kártyáid esetén.
Trillilling Erősítő (Booster) kártyáid érvénytelenek.



MIMIX Kártya Szöveges képesség
Most támadási területemről bármelyik kártyámat kézbe vehetem.
Most végignézem a dobott lapjaimat és kiválaszthatok egyet, amelyet megmutatok és a kezembe veszek.
Húzhatok a kezedből egy lapot, eldobva azt.

Köröm végén legfeljebb 3 lappal többet húzhatok fel, és 2 lapot kezemből visszakeverhetek a húzó paklimba.

Köröm végén felhúzhatok 3 lapot, ebből eldobok 1-et és a maradék 2-t kézbe veszem.

Call Spirit of the Battlefield
Call Spirit of the Underground
Cardus Nikkus
Hypnotic Rattle Nem játszhatsz ki erősítő (Booster) kártyákat.
Neth-sur-Pot Csak akkor játszhatom ki ezt a kártyát, ha legalább 3 aktív kártyád van a támadási és a támogatási 

területeden. A támadás típusa megváltozik.
Shaman of te Afterlife Támogató/erősítő fázisom végén megkeverem dobott lapjaimat és 2 lapot kihúzok belőle, amelyeket aztán 

kézbe veszek.
Shaman of the Deeds to Come

Shaman of the Here and Now Támogató/erősítő fázisom végén végignézem a dobott lapjaimat és kiválaszthatok egyet, amelyet 
megmutatok és a kezembe veszek.

Shaman of the Holy Sacrifice



KHIND Kártya Szöveges képesség

Karakter kártyáid páratlan ereje 0-ra csökken.
Karakter kártyáid páros ereje 0-ra csökken.

Csak akkor játszhatom ki ezt a kártyát, ha legalább 1 sárkány van előtted. A támadás típusa megváltozik.

Ha visszavonulok, 1 sárkánnyal kevesebbet nyersz.
Karakter kártyáim értéke megduplázódik.
A körödben legfeljebb 1 kártyát húzhatsz.
Köröm végén a kezemben található lapjaimat 9-re egészítem ki.

Köröm végén 1 lappal többet húzhatok.
Dobott lapjaimat színnel lefelé fordítva összekeverem és húzok belőle 3-at, amit kézbe veszek.
Köröm végén húzhatok a kezedből egy lapot, eldobva azt.

Köröm végén 1 lappal többet húzhatok.

Köröm végén eldobhatom húzó paklid legfelső lapját.

Blow Whistle of Friendship Kiválaszthatok egy kártyá a húzópaklimból, amit megmutatok neked és a kezembe veszek. Ezután 
újrakeverem a paklimat.

CoolCat
CoolCop
CoolCub Támogató/erősítő (Support/Booster) kártyáid páros ereje 0-ra csökken.
CoolKid Támogató/erősítő (Support/Booster) kártyáid páratlan ereje 0-ra csökken.
Den-bal-Ton
Drown Resistance Az összes aktív kártyádat eldobhatom a támadási területedről, kivéve egy karakter kártyát és a védett 

lapokat.
Fearsome Chant
FunFun
Gluing Dust
Ketharkopas the Astronomer
Laughing Gas Szöveges képességeid érvénytelenek, kivéve Flit karakter kártyák esetén. (Ez a kártya hatástalan egy 

ugyanilyen Laughing Gas kártyával szemben.)
Oath of Khindship
Open Lucky Bag of Life
TopBanana
TopDog Eldobhatom egy olyan aktív kártyádat, amelyiken ikon van, kivéve az utolsó aktív karakter kártyádat és a 

védett kártyákat.
TopGun
TopNotch Eldobhatom az egyik aktív támogató/erősítő (Support/Booster) kártyádat.
TopShot



TERRAH Kártya Szöveges képesség

Nem játszhatsz ki olyan kártyát, amelyiknek bármelyik (nyomtatott) ereje nagyobb mint 4.
Csak szöveges képességet tartalmazó kártyát játszhatsz ki.

Ikonjaid érvénytelenek kivéve az Állj (STOP) és Védett (PROTECTED) lapokat.

Eldobhatom összes lapodat a támadási területedről, kivéve az aktív Védett (PROTECTED) lapokat.
Ha négy vagy annál több kártya van a kezedben, nem vehetsz további kártyákat kézbe.
Csak akkor játszhatom ki ezt a kártyát, ha legalább 5 földel támadsz. A támadás típusa megváltozik.

Baku But Körödben ki kell játszanod erősítő (Booster) kártyát , vagy vissza kell vonulnod.
Caterpillar Ertheroder Támogató/erősítő fázosod végén kezedből el kell dobnod kártyákat legalább 3 föld összesített (nyomtatott) 

erővel, vagy vissza kell vonulnod.
Cloying Mud
Corono Cos
Crashing Thunder Storm Ha a köröm elején egynél több aktív Vihar (Storm) támogató (Support) kártyám van, azonnal 1 sárkányt 

nyerek.
Earthtremor Eldobhatom egyik aktív támogató (Support) vagy erősítő (Booster) lapodat.
Ferro Fos Nem játszhatsz ki szöveges képességget tartalmazó kártyákat.
Impenetrable Fog
Impress Holy Dragon Most eldobhatok kártyákat összesen legalább 8 földerőpontal hogy egy sárkányt nyerjek.
Kabu Kat Körödben ki kell játszanod támogatás (Support) kártyát , vagy vissza kell vonulnod.
Lashing Sand Storm Ha a köröm elején egynél több aktív Vihar (Storm) támogató (Support) kártyám van, azonnal 1 sárkányt 

nyerek.
Mad Mike Magpie Ikont tartalmazó kártyáid érvénytelenek, kivéve a Flit és a Védett (PROTECTED) kártyákat.
Provoke Earthquake
Quivering Quicksand
Ras-mus-pan
Swirling Snow Storm Ha a köröm elején egynél több aktív Vihar (Storm) támogató (Support) kártyám van, azonnal 1 sárkányt 

nyerek.



AQUA Kártya Szöveges képesség
A dobott lapjaimat bekeverhetem a húzópaklimba.

Teljes tűz erőm 7-re nő.

Az ikonjaid érvénytelenek, kivéve az Állj! (STOP) ikont.
Eldobhatok akárhány kártyát a kezemből.
A kezemből akárhány lapot a húzópaklim aljára tehetek.

Legfeljebb 5 kártyád lehet. A többlet kártyákat el kell dobnod.

Administer Water of Immortality
Drowning Rain Storm Ha a köröm elején egynél több aktív vihar (Storm) támogató (Support) kártyám van, akkor azonnal nyerek 

(összesen) egy sárkányt.
Firewater
Irresistible Sirens A támogató/erősítő (Booster/Support) fázisod végéig el kell dobnod egy karakterkártyát (Character) a 

kezedből, különben egy (további) sárkányt nyerek - akkor is, ha visszavonulsz.
Mekarthas the Shrewd
Oomala-Aqua-Delta
Oosa-Aqua-Epsilon
Sas-van-Son Csak akkor játszhatom ki ezt a kártyát, ha legalább két kártyával több van a kezedben, mint nekem. A 

támadás típusa megváltozik.
Sprinkle Water of Tranquility
Tidal Flood Ha a köröm végén egynél több aktív árvíz (Flood) támogató (Support) kártyám van, akkor vissza kell 

vonulnod.
Torrential Flood Ha a köröm végén egynél több aktív árvíz (Flood) támogató (Support) kártyám van, akkor vissza kell 

vonulnod.
Yang A legközelebb kijátszott karakter/támogató/erősítő (Character/Support/Booster) kártyám olyan, minta az 

ingyenes (FREE) ikon lenne rajta.
Yin A legközelebb kijátszott karakter/támogató/erősítő (Character/Support/Booster) kártyám olyan, minta az 

ingyenes (FREE) ikon lenne rajta.



PILLAR Kártya Szöveges képesség
Nem húzhatsz fel lapokat a kezedbe.
Aktív kártyáim újra támadnak.
Kézben tartott kártyáidat fel kell fedned előttem.

Kézben tartott kártyáidat fel kell fedned előttem.

Egyik karakter kártyám tűz ereje 6-ra nő.
Egyik karakter kártyám föld ereje 6-ra nő.

Fordítás:
Szerkesztés:

Bottelus Emptius
Bounce Back
Butterfly Scout
Caterpillar Fireeater A következő erősítő/támogató (Booster/Support) fázisodig el kell dobnod lapokat legalább 3 nyomtatott 

tűzerővel, vagy vissza kell vonulnod.
Caterpillar Lightseeker A következő erősítő/támogató (Booster/Support) fázisodig el kell dobnod lapokat legalább 5 nyomtatott 

tűzerő VAGY 5 nyomtatott földerő értékben, vagy vissza kell vonulnod.
Caterpillar Watertamer A következő erősítő/támogató (Booster/Support) fázisodig el kell dobnod lapokat legalább 2 nyomtatott 

tűzerő és 2 nyomtatott földerő értékben (különböző kártyákon), vagy vissza kell vonulnod.
Crysalus Frendus Az egyik hernyó (Caterpillar) erősítő (Booster) kártyám ereje megkétszereződik.
Deploy Butterfly
Gloria Gracia A támadási területemről (Combat Area) kézbe vehetek egy kártyát. (Kivéve ezt a kártyát.)
Gulpus Permanentus A körömben egy támogató (Booster) kártyával többet játszhatok ki.
Heat Haze Nem játszhatsz ki olyan karakter/erősítő (Character/Booster) kártyát, amely van szöveges képessége.
Pen-dor-Nith Csak akkor játszhatom ki ezt a kártyát, ha a támadási (Combat) és támogatási (Support) területeden 

legalább 6 kártya van. A támadás típusa megváltozik.
Potion of Conjoining Az egyik karakter kártyám értéke megnő arra az értékre, ami a lapra nyomtatott tűz és föld erő összegéből 

adódik.
Potion of Cosmic Power Egyik karakter (Character) kártyám értéke megduplázódik.
Potion of Mutation Az egyik karakter kártyám értéke megnő arra az értékre, amelyik az erősebb a lapra nyomtatott tűz vagy föld 

erő közül.
Potion of Sparkling Fire
Potion of Trembling Earth

Szunyi
Artax


	Vulca
	Hoax
	Flit
	Mimix
	Khind
	Terrah
	Aqua
	Pillar

